
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Agenda 

 
 

Maandag 9 december:   2e Advent 
 
Maandag 16 december:   3e Advent 

 
Vrijdag 20 december:   Kerstviering (13:00 vrij) 

 
Zaterdag 21 december t/m 
Zondag 5 januari:    Kerstvakantie 

 
Zaterdag 11 januari:   Klusdag (09:00-13:00 

 
 
 

 
DKP Weekbericht wk 49 

 
Milou (directie) aanwezig op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag 

 
Monique (Ib-er) aanwezig op maandag en vrijdag 
 

Barbara (administratie) aanwezig op maandag en vrijdag 
 

Scholing 
Op maandag 9 december zijn juf Judith en meester Robin afwezig in verband 
met een cursus….. 

Juf Marijt zal op deze dag voor klas 1-2 staan. 
 

Bereikbaarheid van de school 
Wij hebben vernomen dat wij als school gedurende de week niet altijd even goed 
bereikbaar zijn. Wij begrijpen dat u als ouder de school ten alle tijden wilt 

kunnen bereiken als dit nodig is. Via deze weg willen wij u laten weten dat wij 
hier aandacht aan schenken en met het team overleggen over hoe wij dit kunnen 

verbeteren. 
 
Geluidspanelen 

Zoals u in een vorig weekbericht heeft kunnen lezen hebben wij twee weken 
geleden geluidspanelen laten plaatsen aan het plafond in klas 5-6. Het blijkt dat 

de plaatsing van deze panelen dat deze ‘zwervende geluiden’ echt minder 
worden. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn erg enthousiast.  
Op 18, 19 en 20 december zullen deze platen ook in de lerarenkamer en 

kantoren worden geplaatst. In de kerstvakantie worden de overige klassen 
voorzien van deze platen. Op de vrijdag voor de kerstvakantie zullen de lokalen 

van klas 1-2, 3-4 en de kleuterklas moeten worden leeg gemaakt zodat deze 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
Bent u misschien in de gelegenheid om ons een handje te helpen om 13:00 uur? 

Vele handen maken licht werk, zo kunnen we allemaal op tijd van onze 
kerstvakantie gaan genieten. 

 
 

 
 
 

 
 



Re-integratie van juf Machteld 

Wij zijn blij te kunnen vertellen dat het goed gaat met de re-integratie van juf 
Machteld. Zij zal vanaf komende week op de maandagen weer af en toe 

aanwezig zijn in de kleuterklas en op de donderdagen weer met de kinderen 
gaan werken in klas 5-6. 
 

 
2e Advent 

Maandag vieren we al weer de 2e advent. Deze staat in het teken van het 
plantenrijk. Alle leerlingen mogen in de aankomende week iets meenemen uit 
het plantenrijk voor de adventstafel in de grote zaal. 

 
Sinterklaas op de Kleine Prins  

Afgelopen donderdag was het een feestelijke drukte op het schoolplein. 
Kinderen, ouders en leerkrachten hadden zich verzameld om Sinterklaas welkom 
te heten. Onder luid gezang, begeleid door de enthousiaste muziekgroep, kwam 

de goedheiligman aan met een trekker.   
Hij vertelde de kinderen dat hij een probleem had. Er was namelijk maar één Piet 

bij de Sint, terwijl hij er twee moest hebben. Die twee Pieten waren de avond 
ervoor samen op verkenning gegaan bij onze 

school. Waren er wel genoeg hoeken om in te 
strooien? En waren er wel goede 
verstopplekken voor de pakjes? Maar helaas 

keerde er maar één Pietje terug en de ander 
was kwijt.  

In de zaal ging de gezelligheid door. De 
kinderen zongen uit volle borst voor Sint en Piet 
en toen het tussen de muziek door heel even 

stil was, hoorden we een raar geluid. Het leek 
wel wat op gesnurk… Tino en Hanna mochten 

op het podium bij Sinterklaas komen. Toen zij het grote pak dat daar 
stond  omkieperden, bleek dat de Piet die kwijt was zomaar lag te slapen in onze 

school! Die was zeker een beetje moe geworden tijdens 

de verkenningstocht. Sinterklaas was heel blij dat hij zijn 
beide Pieten weer had en de Pieten deden een 

wedstrijdje wie het verste kon strooien.   
Daarna gingen alle kinderen naar hun eigen lokaal. 
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen in alle klassen op 

bezoek. Zij werden verrast met leuke liedjes en kunsten 
van de kinderen. In de kleuterklas kregen alle kinderen 

een prachtige dromenvanger. In klas 1-2 werden 
schitterende etuis en takenmappen 
uitgedeeld. In de klassen 3-4 en 5-6 

was het een bonte verzameling van 
mooie surprises met gedichten, die de 

kinderen en hun leerkrachten voor elkaar hadden gemaakt.  
Tegen de tijd dat de Sint rond halfeen met zijn Pieten onze 
school verliet, had iedereen op Vrijeschool de Kleine Prins een 

geweldig sinterklaasfeest gehad. Met de smaak van kruidnoten 
en warme chocomel nog in onze mond, verheugen wij ons 

alweer op volgend jaar. Dag Sinterklaasje!  
  

 
 

 


